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   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ  
 
      Αγαπητοί γονείς, 

I. ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ SELF TEST 
(προσοχή ισχύει από αύριο 8/2/2022, έχουνε ενημερωθεί και οι μαθητές) 

 
    α) Κάνουμε τα self tests στα παιδιά μας σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά 

πρωτόκολλα και δηλώνουμε τα αποτελέσματα αυτών στην πλατφόρμα Edu-pass, 

εκτυπώνουμε τη Σχολική Κάρτα για COVID-19, προκειμένου  οι  μαθητές να τη δείχνουν 

στον/στην υπεύθυνον/η εκπαιδευτικό ή στο λεωφορείο αν τους ζητηθεί.  

   β)  Κανένας μαθητής δεν εισέρχεται στο σχολείο χωρίς να έχει μαζί του Σχολική Κάρτα 

για COVID-19 μαθητή.      

   γ)  Σε περίπτωση αδυναμίας να δηλώσετε ηλεκτρονικά το αποτέλεσμα του self test 

τυπώνετε τη συνημμένη κάρτα και τη συμπληρώνετε χειρόγραφα με την ημερομηνία &  το 

ονοματεπώνυμό σας  ή συμπληρώνετε υπεύθυνη δήλωση την οποία ο μαθητής κρατάει μαζί 

του και επιδεικνύει στον πρωϊνό έλεγχο.   

Σημείωση:  Μπορείτε:  

α)   Να τυπώσετε την κάρτα. 

          β)   Να αποθηκεύσουν την κάρτα οι μαθητές σε ηλεκτρονική συσκευή. 

          γ)  Να στείλετε την κάρτα  για εκτύπωση στο email του σχολείου έως τις 

8:15 το αργότερο.  

    Καμία δήλωση κηδεμόνα δεν μπορεί στο εξής να γίνεται δεκτή μετά την έναρξη των 

μαθημάτων, δηλαδή μετά τις 8:20 π.μ.  

    Στην περίπτωση αυτή ο μαθητής αποσύρεται στο χώρο που έχει υποδειχθεί από το 

σχολείο σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα και έρχεται ο κηδεμόνας να 

παραλάβει το μαθητή.    
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ΙΙ.  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ   

         Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους χώρους του σχολείου από όλους. 

Μαθητές που ύστερα από επανειλημμένες συστάσεις των καθηγητών τους συνεχίζουν να μην 

κάνουν χρήση της μάσκας τους αποχωρούν με ευθύνη του κηδεμόνα του από το σχολείο. 

     Συζητάμε με τα παιδιά μας για την υποχρεωτικότητα της χρήσης μάσκας σε όλους τους 

χώρους του σχολείου.  

ΙΙΙ.  ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΝΑΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΝΟΣΗΣΕΙ  Ή ΘΕΩΡΗΘΕΙ 
«ΣΤΕΝΗ ΕΠΑΦΗ» 

 
 

   α) Σε περίπτωση που το παιδί σας απουσιάσει λόγω Covid_19  από τα σχολικά του 
μαθήματα  παρακαλώ θα πρέπει ν’ αιτηθείτε χορήγηση βεβαίωση από την πολιτική 
προστασία για να μπορέσει το σχολείο να διαγράψει από την καρτέλα του τις απουσίες.  
Στη συνέχεια  θα κοινοποιήσετε στον υπεύθυνο του τμήματος καθηγητή τη βεβαίωση που 
θα χορηγηθεί για να πρωτοκολληθεί και κρατάτε ένα αντίγραφο.  
 

 Την αίτηση την υποβάλλετε στον εξής σύνδεσμο: 
 generalsecretary@civilprotection.gr 
 

Βεβαίωση καραντίνας από την πολιτική προστασία 
Παρακαλώ να μου χορηγήσετε βεβαίωση ότι ήμουν σε ΧΧήμερη καραντίνα 
για να την προσκομίσω στο σχολείο μου. 
Ονοματεπώνυμο μαθητή   
ΑΜΚΑ.... 
 

    β) Σε περίπτωση κρούσματος στην τάξη δικαιολογείται η απουσία της ημέρας που ο 
μαθητής έκανε το rapid test.  Προσκομίζοντας το rapid test διαγράφεται η απουσία.  

Για οτιδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή για βοήθεια  θα επικοινωνείτε με τον 

υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος του παιδιού σας 

Παρακαλούμε για τη συνεργασία όλων σας, ώστε να λειτουργήσουμε σ’ ένα 

ασφαλές υγειονομικά σχολικό  περιβάλλον 

 

Ο Δ/ντης 

Γ.  Καρκάνης 

 

 

mailto:generalsecretary@civilprotection.gr

